
2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم االجتماع والدیمغرافیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

األول: الفوججتماععلم االالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
الحركات االجتماعیة

بوطة.أ
88:قتط

جیةالنظریات السوسیولو
شبیطة.أ

83:قتط

التغیر االجتماعي
حفحوف.أ
08:مدمح 

األحــــــــــد

منھجیة البحث
ھارون.أ

83:قتط

العمل االجتماعي
سفاري مریم.أ

89:قتط

التغیر االجتماعي
عیسات                  تط.أ

86:ق

العمل االجتماعي
نوي.أ
08:مدمح 

االثنـــــــین

إحصاء استداللي 
بلخیري .أ
83:قتط

الحركات االجتماعیة
لحمر.أ

08:مدمح 

منھجیة البحث
مھور باشا.أ

08:مدمح 
الثــــــالثاء

علم النفس االجتماع
تومي.أ
08:مدمح 

النظریات السوسیولوجیة
عیشور.أ
08:مدمح 

األربـــــعاء

علم االجتماع الفن
دریدي.أ
06:مدمح 

لغة أجنبیة
كعبش.أ

80:قتط

علم االجتماع الفن
دریدي. أ

83: تط           ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

غرافیا                            قسم علم االجتماع والدیم

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ثانــــي    ال: الفوججتماععلم االالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
العمل االجتماعي

سفاري مریم.أ
82:قتط

الحركات االجتماعیة
بوطة.أ

81:قتط

التغیر االجتماعي
حفحوف.أ
08:مدمح 

لغة أجنبیة
بساح.أ

82:قتط
األحــــــــــد

التغیر االجتماعي
عیسات.أ
84:قتط

منھجیة البحث
ھارون.أ
82:قتط

العمل االجتماعي
نوي.أ
08:مدمح 

االثنـــــــین

استدالليإحصاء 
بلخیري.أ

82:قتط

الحركات االجتماعیة
لحمر.أ

08:مدمح 

منھجیة البحث
مھور باشا.أ

08:مدمح 
الثــــــالثاء

علم النفس االجتماع
تومي.أ
08:مدمح 

النظریات السوسیولوجیة
براھمیة. أ

77:قتط

النظریات السوسیو الحدیثة
عیشور.أ
08:مدمح 

األربـــــعاء

علم االجتماع الفن
دریدي.أ
06:مدمح 

علم اجتماع الفن
دریدي. أ

81: تط           ق
الخـمـیــس

والتقییمرئیس مصلحة التعلیم

النوري خلفة



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جتماع والدیمغرافیا                            قسم علم اال

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ثالــــث    ال: الفوججتماععلم االالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
المشكالت االجتماعیة

سفاري مریم.أ
82:قتط

لغة أجنبیة
ربوح.أ
45:قتط

التغیر االجتماعي
حفحوف.أ
08:مدمح 

األحــــــــــد

منھجیة البحث
درویش.أ
82:قتط

التغیر االجتماعي
حفحوف.أ
87:قتط

النظریات السوسیولو الحدیثة 
شبیطة. أ

87:قتط

العمل االجتماعي
نوي.أ
08:مدمح 

االثنـــــــین

الحركات االجتماعیة
لحمر.أ

08:مدمح 

إحصاء استداللي
بلخیري.أ

83:قتط

منھجیة البحث
مھور باشا.أ

08:مدمح 
الثــــــالثاء

الحركات االجتماعیة
لحمر.أ

82:قتط

علم النفس االجتماع
تومي.أ
08:مدمح 

علم اجتماع الفن
دریدي. أ

82: تط         ق

النظریات السوسیو الحدیثة
عیشور.أ
08:مدمح 

األربـــــعاء

علم االجتماع الفن
دریدي.أ
06:مدمح 

الخـمـیــس

مصلحة التعلیم والتقییمرئیس 

النوري خلفة



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

ة كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعی

قسم علم االجتماع والدیمغرافیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

رابــــع    ال: الفوججتماععلم االالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
العمل االجتماعي

سفاري مریم.أ
83:قتط

التغیر االجتماعي
حفحوف.أ
83:قتط

التغیر االجتماعي
حفحوف.أ
08:مدمح 

األحــــــــــد

النظریات السوسیولو  
شبیطة. أ

88:قتط

العمل االجتماعي
نوي.أ
08:مدمح 

االثنـــــــین

إحصاء استداللي
بونقطة.أ

93:قتط

الحركات االجتماعیة
لحمر.أ

08:مدمح 

الحركات االجتماعیة
قربوع.أ
79:قتط

منھجیة البحث
مھور باشا.أ

08:مدمح 
الثــــــالثاء

علم النفس االجتماع
تومي.أ
08:مدمح 

علم اجتماع الفن
دریدي. أ

84: تط           ق

منھجیة البحث
قرشوش.أ
83:قتط

النظریات السوسیو الحدیثة
عیشور.أ
08:مدمح 

األربـــــعاء

علم االجتماع الفن
دریدي.أ
06:مدمح 

لغة أجنبیة
ربوح.أ
79:قتط 

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم االجتماع والدیمغرافیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

خامــــس    ال: الفوججتماععلم االالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
لغة أجنبیة

بساح.أ
87:قتط

التغیر االجتماعي
حفحوف.أ
08:مدمح 

األحــــــــــد

العمل االجتماعي
سفاري مریم.أ
85:قتط

النظریات السوسیولوج 
تط براھمیة. أ

91: ق

التغیر االجتماعي
حفحوف.أ
89:قتط

العمل االجتماعي
نوي.أ
08:مدمح 

االثنـــــــین

إحصاء استداللي
بونقطة. أ

84: تط        ق

الحركات االجتماعیة
لحمر.أ

83:قتط

منھجیة البحث
ھارون.أ
90:قتط

الحركات االجتماعیة
لحمر.أ

08:مدمح 

منھجیة البحث
مھور باشا.أ

08:مدمح 
الثــــــالثاء

االجتماععلم النفس 
تومي.أ
08:مدمح 

النظریات السوسیو الحدیثة
عیشور.أ
08:مدمح 

األربـــــعاء

علم االجتماع الفن
دریدي.أ
06:مدمح 

علم اجتماع الفن
بن سباع. أ

92: تط           ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم االجتماع والدیمغرافیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

سادس    ال: الفوججتماععلم االالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
إحصاء استداللي

حامي حسان.أ
69:قتط

التغیر االجتماعي
حفحوف.أ
08:مدمح 

األحــــــــــد

منھجیة البحث
درویش.أ

90:قتط

التغیر االجتماعي
حفحوف.أ
90:قتط

لغة أجنبیة
بساح.أ

90:قتط

العمل االجتماعي
نوي.أ
08:مدمح 

االثنـــــــین

الحركات االجتماعیة
لحمر.أ

81:قتط

علم اجتماع الفن
بن سباع. أ

89: تط           ق

الحركات االجتماعیة
لحمر.أ

08:مدمح 

منھجیة البحث
مھور باشا.أ

08:مدمح 
الثــــــالثاء

النفس االجتماععلم 
تومي.أ
08:مدمح 

النظریات السوسیولو 
براھمیة. الحدیثة    أ

90:قتط

النظریات السوسیو الحدیثة
عیشور.أ
08:مدمح 

األربـــــعاء

علم االجتماع الفن
دریدي.أ
06:مدمح 

العمل االجتماعي
كتاف.أ

88:قتط
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم االجتماع والدیمغرافیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

سابــــــع    ال: الفوججتماععلم االالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
إحصاء استداللي 

حامي حسان.أ
83:قتط

الحركات االجتماعیة
بوطة.أ

19:قتط

التغیر االجتماعي
حفحوف.أ
08:مدمح 

األحــــــــــد

لغة أجنبیة
بساح.أ

85:قتط

النظریات السوسیولو  
قرشوش. أ

85:قتط

منھجیة البحث
ھارون.أ
91:قتط

االجتماعيالعمل
نوي.أ
08:مدمح 

االثنـــــــین

التغیر االجتماعي
دعمیش .أ
92:قتط

الحركات االجتماعیة
لحمر.أ

08:مدمح 

علم اجتماع الفن
بن سباع. أ

86: تط           ق

منھجیة البحث
مھور باشا.أ

08:مدمح 
الثــــــالثاء

االجتماععلم النفس 
تومي.أ
08:مدمح 

النظریات السوسیو الحدیثة
عیشور.أ
08:مدمح 

األربـــــعاء

علم االجتماع الفن
دریدي.أ
06:مدمح 

العمل االجتماعي
كتاف.أ

85:قتط
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم االجتماع والدیمغرافیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ثامــــــن    ال: الفوججتماععلم االالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
المشكالت االجتماعیة

عجیالت.أ
84:قتط

منھجیة البحث
حفحوف. أ

84: تط           ق

لغة أجنبیة
بساح.أ

85:قتط

التغیر االجتماعي
حفحوف.أ
08:مدمح 

األحــــــــــد

النظریات السوسیولو  
براھمیة. أ

86:قتط

إحصاء استداللي
حامي حسان.أ
93:قتط

العمل االجتماعي
نوي.أ
08:مدمح 

االثنـــــــین

علم اجتماع الفن
بن سباع.أ
88:قتط

الحركات االجتماعیة
لحمر.أ

08:مدمح 

منھجیة البحث
مھور باشا.أ

08:مدمح 
الثــــــالثاء

علم النفس االجتماع
تومي.أ
08:مدمح 

الحركات االجتماعیة
قربوع.أ

87:قتط

النظریات السوسیو الحدیثة
عیشور.أ
08:مدمح 

العمل االجتماعي
كتاف.أ

745:قتط
األربـــــعاء

علم االجتماع الفن
دریدي.أ
06:مدمح 

التغیر االجتماعي
لعلوي.أ

86:قتط
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

لدیمغرافیا                            قسم علم االجتماع وا

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

تاســــــع    ال: الفوججتماععلم االالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
لنظریات السوسیولو   

براھمیة. أ
88:قتط

التغیر االجتماعي
حفحوف.أ
08:مدمح 

األحــــــــــد

إحصاء استداللي 
حامي حسان.أ

83:قتط

لغة أجنبیة
بساح.أ

90:قتط

العمل االجتماعي
نوي.أ
08:مدمح 

االثنـــــــین

منھجیة البحث
درویش.أ

88:قتط

الحركات االجتماعیة
لحمر.أ

08:مدمح 

التغیر االجتماعي
دعمیش .أ
89:قتط

منھجیة البحث
باشامھور.أ

08:مدمح 
الثــــــالثاء

علم النفس االجتماع
تومي.أ
08:مدمح 

العمل االجتماعي
كتاف.أ

89:قتط

النظریات السوسیو الحدیثة
عیشور.أ
08:مدمح 

الحركات االجتماعیة
لحمر.أ

81:قتط
األربـــــعاء

علم االجتماع الفن
دریدي.أ
06:مدمح 

علم اجتماع الفن
بن سباع. أ
84:قتط

الخـمـیــس

التعلیم والتقییمرئیس مصلحة 

النوري خلفة



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

علم االجتماع والدیمغرافیا                            قسم

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

عاشــــــر    ال: الفوججتماععلم االالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
النظریات السوسیولو  

براھمیة. أ
88:قتط

التغیر االجتماعي
حفحوف.أ
08:مدمح 

األحــــــــــد

إحصاء استداللي 
حامي حسان.أ
81:قتط

العمل االجتماعي
سفاري.أ

88:قتط

العمل االجتماعي
نوي.أ
08:مدمح 

االثنـــــــین

التغیر االجتماعي
دعمیش .أ
80:قتط

قضایا دولیة راھنة
لحمر.أ

08:مدمح 

منھجیة البحث
درویش.أ

87:قتط

منھجیة البحث
مھور باشا.أ

08:مدمح 
الثــــــالثاء

علم النفس االجتماع
تومي.أ
08:مدمح 

الحركات االجتماعیة
لحمر.أ

86:قتط

النظریات السوسیو الحدیثة
عیشور.أ
08:مدمح 

األربـــــعاء

علم االجتماع الفن
دریدي.أ
06:مدمح 

لغة أجنبیة
كعبش.أ

18:قتط

علم اجتماع الفن
بن سباع. أ

19: تط       ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

رافیا                            قسم علم االجتماع والدیمغ

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ول    األ: الفوججتماععلم االالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
علم اجت المؤسسات

عیشور نادیة.أ
08:مدمح 

رابط اجالسوسیولوجیة 
دریس.أ
08:مدمح 

األحــــــــــد

رابط السوسیولوجیة 
نواري. أ

85: تط          ق

اجتماع المؤسساتعلم 
قروي.أ

92: تط          ق

سوسیولوجیة الھجرة
نوي.أ
08:مدمح 

االثنـــــــین

ع اجتماع المخاطر
طبیش. أ

84: قتط

المخدرات والمجتمع
جالل.أ

08:مدمح 

المخدرات والمجتمع
جالل. أ

89: قتط

اجتماع وقضایا الوطن.ع
باللي.أ
06:مدمح 

الثــــــالثاء

علم اجتماع المخاطر
رشیدي.أ
08:مدمح 

المشروع الشخصي 
والمھني

ضریف. أ
87: قتط

لغة أجنبیة
عباوي.أ

86:قتط
األربـــــعاء

تحقیق میداني
كیرور. أ

92:تط       ق

اجتماع وقضایا وطن.ع
شویشي. أ

87: تط           ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

رافیا                            قسم علم االجتماع والدیمغ

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ثانــــــــي    ال: الفوججتماععلم االالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
علم اجت المؤسسات

عیشور نادیة.أ
08:مدمح 

رابط اسوسیولوجی
نواري. أ

89: تط          ق

سوسیولوجیة رابط اج
دریس.أ
08:مدمح 

األحــــــــــد

المشروع الشخصي 
والمھني

ضریف. أ
89: قتط

سوسیولوجیة الھجرة
نوي.أ
08:مدمح 

االثنـــــــین

ع اجتماع المخاطر
طبیش. أ

88: قتط

المخدرات والمجتمع
جالل.أ

08:مدمح 

المخدرات والمجتمع
جالل. أ

90: قتط

اجتماع وقضایا الوطن.ع
باللي.أ
06:مدمح 

الثــــــالثاء

علم اجتماع المؤسسات
بلعیفة ع.أ
81:قتط

علم اجتماع المخاطر
رشیدي.أ
08:مدمح 

لغة أجنبیة
معیوش.أ
89:قتط

األربـــــعاء

اجتماع وقضایا وطن.ع
شویشي. أ

83: تط           ق

میدانيتحقیق
كیرور. أ

88:تط       ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم االجتماع والدیمغرافیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ثالــــــــث    ال: الفوججتماععلم االالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
علم اجت المؤسسات

عیشور نادیة.أ
08:مدمح 

سوسیولوجیة رابط 
نواري. أ

85: تط          ق

سوسیولوجیة رابط اج
دریس.أ
08:مدمح 

األحــــــــــد

المشروع الشخصي 
والمھني

حرودي. أ
87: قتط

سوسیولوجیة الھجرة
نوي.أ
08:مدمح 

االثنـــــــین

المخدرات والمجتمع
جالل.أ

08:مدمح 

اجتماع وقضایا الوطن.ع
باللي.أ
06:مدمح 

الثــــــالثاء

علم اجتماع المؤسسات
بلعیفة ع.أ
83:قتط

لغة أجنبیة
تط معیوش.أ

83: ق

علم اجتماع المخاطر
رشیدي.أ
08:مدمح 

وطناجتماع وقضایا .ع
شویشي. أ

83: تط           ق

المخدرات والمجتمع
جالل. أ

88: قتط
األربـــــعاء

ع اجتماع المخاطر
خواني. أ
64: قتط

تحقیق میداني
كیرور. أ

88:تط       ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم االجتماع والدیمغرافیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

رابــــــــع    ال: الفوججتماععلم االالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
علم اجت المؤسسات

عیشور نادیة.أ
08:مدمح 

المشروع الشخصي 
والمھني

حرودي. أ
87: قتط

سوسیولوجیة رابط اج
دریس.أ
08:مدمح 

األحــــــــــد

الحوكمة وأخالقیات
كوسة بوجمعة.أ

08:مدمح 

لغة أجنبیة
معیوش.أ

93:قتط

المخدرات والمجتمع
عجیالت. أ
93: قتط

سوسیولوجیة الھجرة
نوي.أ
08:مدمح 

االثنـــــــین

المخدرات والمجتمع
جالل.أ

08:مدمح 

ع اجتماع المخاطر
طبیش. أ

88: قتط

علم اجتماع المؤسسات
قروي.أ

88:قتط

اجتماع وقضایا الوطن.ع
باللي.أ
06:مدمح 

الثــــــالثاء

اجتماع وقضایا وطن.ع
شویشي. أ

88: تط           ق

علم اجتماع المخاطر
رشیدي.أ
08:مدمح 

تحقیق میداني
تومي. أ

90:تط       ق
األربـــــعاء

رابط الاسوسیولوجی
فیاللي. أ

86:قتط
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم االجتماع والدیمغرافیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

خامــــــــس    ال: الفوججتماععلم االالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
علم اجت المؤسسات

عیشور نادیة.أ
08:مدمح 

سوسیولوجیة رابط اج
دریس.أ
08:مدمح 

األحــــــــــد

ع اجتماع المخاطر
طبیش. أ

91: قتط

الحوكمة وأخالقیات
كوسة بوجمعة.أ

08:مدمح 

والمجتمعالمخدرات
عجیالت. أ
45: قتط

المشروع الشخصي 
والمھني

ضریف. أ
43: قتط

سوسیولوجیة الھجرة
نوي.أ
08:مدمح 

االثنـــــــین

المخدرات والمجتمع
جالل.أ

08:مدمح 

اجتماع وقضایا الوطن.ع
باللي.أ
06:مدمح 

الثــــــالثاء

علم اجتماع المخاطر
رشیدي.أ
08:مدمح 

اجتماع وقضایا وطن.ع
قربوع. أ

84: تط           ق

.أتحقیق میداني
كیرور

70:قتط
األربـــــعاء

رابط الاسوسیولوجی
لعلوي. أ

84: تط          ق

لغة أجنبیة
خرشي.أ

89:قتط

المؤسساتعلم اجتماع
بلعیفة ع.أ
87:قتط

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم االجتماع والدیمغرافیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

سادس    ال: الفوججتماععلم االالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
علم اجت المؤسسات

عیشور نادیة.أ
08:مدمح 

المشروع الشخصي 
والمھني

حرودي. أ
90: قتط

سوسیولوجیة رابط اج
دریس.أ
08:مدمح 

األحــــــــــد

تحقیق میداني
تومي.أ

70:قتط

سوسیولوجیة الھجرة
نوي.أ
08:مدمح 

االثنـــــــین

المخدرات والمجتمع
جالل.أ

08:مدمح 

لغة أجنبیة
ربوح.أ

82:قتط

اجتماع وقضایا الوطن.ع
باللي.أ
06:مدمح 

الثــــــالثاء

ع اجتماع المخاطر
خواني. أ
93: قتط

علم اجتماع المخاطر
رشیدي.أ
08:مدمح 

المخدرات والمجتمع
جالل. أ

87: قتط

اجتماع وقضایا وطن.ع
باللي. أ

84: تط           ق
األربـــــعاء

سوسیولوجیة رابط 
فیاللي. أ

94: تط          ق

علم اجتماع المؤسسات
بلعیفة ع. أ

89: تط          ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

رافیا                            قسم علم االجتماع والدیمغ

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

سابـــــــع    ال: الفوججتماععلم االالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
علم اجت المؤسسات

عیشور نادیة.أ
08:مدمح 

سوسیولوجیة رابط اج
دریس.أ
08:مدمح 

األحــــــــــد

لغة أجنبیة
معیوش.أ

86:قتط

المخاطرع اجتماع
طبیش. أ

94: قتط

سوسیولوجیة الھجرة
نوي.أ
08:مدمح 

االثنـــــــین

المخدرات والمجتمع
جالل.أ

08:مدمح 

المشروع الشخصي 
والمھني

ضریف. أ
87: قتط

اجتماع وقضایا الوطن.ع
باللي.أ
06:مدمح 

الثــــــالثاء

المخدرات والمجتمع
جالل. أ

89: قتط

علم اجتماع المخاطر
رشیدي.أ
08:مدمح 

اجتماع وقضایا وطن.ع
شویشي. أ

81: تط          ق

تحقیق میداني
تومي. أ

85: تط         ق
األربـــــعاء

علم اجتماع المؤسسات
بلعیفة ع. أ

85: تط          ق

رابط السوسیولوجیا
لعلوي. أ

83: تط          ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم االجتماع والدیمغرافیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ثامـــــــن    ال: الفوججتماععلم االالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
علم اجت المؤسسات

عیشور نادیة.أ
08:مدمح 

سوسیولوجیة رابط اج
دریس.أ
08:مدمح 

األحــــــــــد

المخدرات والمجتمع
عجیالت. أ
84: قتط

تحقیق میداني
تومي. أ

86: تط          ق

سوسیولوجیة الھجرة
نوي.أ
08:مدمح 

االثنـــــــین

المشروع الشخصي 
والمھني

ضریف. أ
85: قتط

المخدرات والمجتمع
جالل.أ

08:مدمح 

اجتماع وقضایا وطن.ع
قربوع. أ

90: تط          ق

اجتماع وقضایا الوطن.ع
باللي.أ
06:مدمح 

الثــــــالثاء

لغة أجنبیة
عباوي.أ

87:قتط

علم اجتماع المخاطر
رشیدي.أ
08:مدمح 

علم اجتماع المؤسسات
بلعیفة. أ

10:تط         ق

سوسیولوجیة الرابط
دعمیش. أ

90:تط           ق
األربـــــعاء

ع اجتماع المخاطر
رشیدي. أ
90: قتط

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم االجتماع والدیمغرافیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

تاســـــــع    ال: الفوججتماععلم االالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
علم اجت المؤسسات

عیشور نادیة.أ
08:مدمح 

سوسیولوجیة رابط اج
دریس.أ
08:مدمح 

المشروع الشخصي 
والمھني

حرودي. أ
87: قتط

علم اجتماع المؤسسات
قروي.أ

87:قتط
األحــــــــــد

الحوكمة وأخالقیات
كوسة بوجمعة.أ

08:مدمح 

لغة أجنبیة
معیوش.أ

70:قتط

سوسیولوجیة الھجرة
نوي.أ
08:مدمح 

االثنـــــــین

المخدرات والمجتمع
جالل.أ

08:مدمح 

المخدرات والمجتمع
عجیالت. أ
61: قتط

اجتماع وقضایا الوطن.ع
باللي.أ
06:مدمح 

الثــــــالثاء

اجتماع وقضایا وطن.ع
باللي. أ

82: تط          ق

علم اجتماع المخاطر
رشیدي.أ
08:مدمح 

تحقیق میداني
كیرور. أ

88: تط          ق
األربـــــعاء

رابطالاسوسیولوجی
فیاللي. أ

81: تط          ق

ع اجتماع المخاطر
رشیدي. أ
8: قتط

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

رافیا                            قسم علم االجتماع والدیمغ

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

عاشـــــــر    ال: الفوججتماععلم االالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
علم اجت المؤسسات

عیشور نادیة.أ
08:مدمح 

لغة أجنبیة
عباوي.أ

64:قتط

سوسیولوجیة رابط اج
دریس.أ
08:مدمح 

األحــــــــــد

المخاطرع اجتماع
طبیش. أ

91: قتط

تحقیق میداني
تومي. أ

41: تط          ق

سوسیولوجیة الھجرة
نوي.أ
08:مدمح 

علم اجتماع المؤسسات
قروي.أ

84:قتط
االثنـــــــین

المخدرات والمجتمع
عجیالت. أ
87: قتط

المخدرات والمجتمع
جالل.أ

08:مدمح 

اجتماع وقضایا الوطن.ع
باللي.أ
06:مدمح 

الثــــــالثاء

المشروع الشخصي 
والمھني

ضریف. أ
87: قتط

علم اجتماع المخاطر
رشیدي.أ
08:مدمح 

اجتماع وقضایا وطن.ع
باللي. أ

12: تط          ق
األربـــــعاء

المؤسسةتدراساال
حناشي مدیحة. أ

14: تط           ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

النوري خلفة



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

رافیا                            قسم علم االجتماع والدیمغ

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ألول   ا: الفوجدیمغرافیاالسنة الثانیة        

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
جمع المعطیات

بودوخة. أ
94:قمح

التحلیل الدیمغرافي
فوداد. أ

94:قمح

الریاضیات المطبقة
عبدالعزیز. أ

94: تط          ق

الریاضیات المطبقة
عبدالعزیز. أ
94:قمح

األحــــــــــد

جمع المعطیات
بودوخة. أ

94: تط          ق

التحلیل الدیمغرافي
فوداد. أ

94: تط          ق

علم اجتماع السكان
مھداوي. أ
94:قمح

االثنـــــــین

التخطیط العائلي
دودو. أ

94: مح          ق

تقنیات السبر
بلعباس. أ

93: تط          ق

تقنیات السبر
بلعباس. أ

93: مح          ق
الثــــــالثاء

لغة أجنبیة
خرشي. أ

94: تط          ق

السكان والتنمیة
بلعیفة. أ

93:قمح

تقنیات وتط اإلحصاء
طاھري. أ

94: تط          ق

تقنیات وتط اإلحصاء
طاھري. أ

94:قمح
األربـــــعاء

معالجة تحلیل البیانات
یعلى. أ

24: قتط

معالجة تحلیل البیانات
یعلى. أ

24:قمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم االجتماع والدیمغرافیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ألول   ا: الفوجدیمغرافیاالسنة الثالثة        

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
التشیخ والعالقات بین 

. أاألجیال              
عبدالعزیز
93: تط          ق

التشیخ والعالقات بین 
األجیال

عبدالعزیز. أ
93:قمح

الجریمةدیمغرافیة 
بلعباس. أ

93: تط          ق

جریمةدیمغرافیة ال
بلعباس. أ

93:قمح
األحــــــــــد

السكان والبیئة
عبدالعزیز. أ

93: مح        ق

منھجیة البحث
بودوخة. أ
71: قمح

تقریر نھایة الدراسة
لطرش. أ

73: قتط

اإلسقاطات الدیمغرافیا
لطرش. أ

78: مح          ق
االثنـــــــین

تقویم المعطیات 
الناقصة

فوداد. أ
93: تط          ق

تقویم المعطیات 
الناقصة

فوداد. أ
94: قمح

مخاطر المخدرات
عجیالت. أ

94: مح          ق
الثــــــالثاء

التدریب على األعمال 
المیدانیة

طاھري. أ
93: تط          ق

التدریب على األعمال 
المیدانیة

طاھري. أ
93:قمح

اإلسقاطات الدیمغرافیا
لطرش. أ

93: تط          ق

لغة أجنبیة
خرشي.أ

80: تط          ق
األربـــــعاء

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم االجتماع والدیمغرافیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ألول   ا: الفوجدیمغرافیا1ماســـترالسنة األولى        

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
التوقعات الدیمغرافیة

بلعباس. أ
93: تط        ق

علم األوبئة
بودوخة. أ
94: قتط

التوقعات الدیمغرافیة
بلعباس. أ

940: مح        ق

علم األوبئة
بودوخة. أ
91: قمح

األحــــــــــد

الخدمة االجتماعیة
مھداوي. أ

15: مح          ق

اإلحصاء الحیوي
عبدالعزیز. أ

92: تط          ق

اإلحصاء الحیوي
عبدالعزیز. أ
92:قمح

االثنـــــــین

التحلیل الدیمغرافي
فوداد. أ

92: تط          ق

مدخل إلى تكنولوجیا 
اإلعالم

غراف. أ
63: مح        ق

التحلیل الدیمغرافي
فوداد. أ

85: مح        ق
الثــــــالثاء

لغة أجنبیة
خرشي.أ

89: تط        ق

البحثمنھجیة
بلعیفة. أ

92: قمح

منھجیة البحث
بلعیفة. أ

92: تط          ق
األربـــــعاء

صحة السكان
بلعیفة. أ

71: تط       ق

صحة السكان
بلعیفة. أ
70:قمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم االجتماع والدیمغرافیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ألول   ا: الفوجدیمغرافیا2ماســـترالسنة الثانیة        

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
أعمال أخرى

أمقران. أ
17: مح        ق

الملتقیات
أمقران. أ

17: مح        ق
األحــــــــــد

االثنـــــــین

الثــــــالثاء

األربـــــعاء
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف



كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم االجتماع والدیمغرافیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ألول   ا: الفوجعلم اجتماع التربیة1ماســـترالسنة األولى        

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
منھجیة البحث

بوقشور. أ
87: تط         ق

منھجیة البحث
بوقشور. أ
86:قمح

سوسیولوجیة المؤسسة
حمادوش. أ

91: تط       ق

سوسیولوجیة المؤسسة
حمادوش. أ
92:قمح

األحــــــــــد

تكنولوجیة االتصال
غراف. أ

90: مح        ق

التربیةفلسفة
نوي. أ

84:قمح

سوسیولوجیة االخفاق 
المدرسي

حمادوش. أ
94: قتط

سوسیولوجیة 
االخفاق المدرسي

حمادوش. أ
91:قمح

االثنـــــــین

الثــــــالثاء

التقویم التربوي
دعمیش. أ
90: قمح

لغة أجنبیة
أمقران. أ

36: تط          ق

فلسفة التربیة
دعمیش. أ

91: قتط
األربـــــعاء

النظریات 
السوسیولوجیة

خواني. أ
91: تط          ق

النظریات السوسیولوجیة 
خواني. أ

92: مح          ق

إحصاء تربوي
تط كوسة ب . أ

94: ق

إحصاء تربوي
كوسة ب            . أ
92:قمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف



كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم االجتماع والدیمغرافیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ألول   ا: الفوجعلم اجتماع التربیة2ماســـترالسنة الثانیة        

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم

األحــــــــــد

االثنـــــــین

الثــــــالثاء

الملتقیات 
زرارقة               . أ
61: ق:مح

ملتقى متابعة إنجاز 
المذكرة

:زرارقة                مح. أ
61: ق

األربـــــعاء

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف



كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم االجتماع والدیمغرافیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ألول   ا: الفوجعلم اجتماع االتصال1ماســـترالسنة األولى        

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
االتصال والفضاء 

العمومي
عیشور كنزة. أ

91: تط          ق

االتصال والفضاء العمومي
كنزةعیشور. أ

91: مح        ق

القضایا العالمیة الراھنة
دریس. أ

90: مح          ق
األحــــــــــد

التحلیل السوسیولوجي 
لإلعالم

نواري. أ
89: مح          ق

الوظیفة االجتماعیة
یحیاوي. أ

14: قتط

ي التحلیل السوسیولوج
لإلعالم

نواري. أ
74:قمح

الوظیفة االجتماعیة
یحیاوي. أ

90: قمح
االثنـــــــین

الثــــــالثاء

االتصال والتنشئة 
االجتماعیة

عیسات. أ
85: تط          ق

والتنشئة االتصال 
االجتماعیة

عیسات. أ
82: مح          ق

السیمیولوجیا
تطكیرور       . أ

93: ق

علم النفس االجتماعي
محزرارقة        . أ

87:ق
األربـــــعاء

لغة أجنبیة
خرشي. أ

87: تط         ق

المعالجة الرقمیة
یعلى. أ

65: تط          ق

اقتصادیات العالم واالت
شاشة. أ

89: تط          ق

اقتصادیات العالم واال
شاشة. أ

91:قمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف



كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم االجتماع والدیمغرافیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ألول   ا: الفوجعلم اجتماع االتصال2ماســـترالسنة الثانیة        

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم

األحــــــــــد

االثنـــــــین

الثــــــالثاء

ملتقى متابعة إنجاز 
المذكرة

سعود                . أ
83: ق:مح

ملتقى متابعة إنجاز 
المذكرة

سعود                . أ
94: ق:مح

األربـــــعاء

الخـمـیــس
رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف



كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم االجتماع والدیمغرافیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ألول   ا: الفوجعلم االجتماع الثقافي1ماســـترالسنة األولى        

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
لغة أجنبیة

عباوي. أ
06: تط          ق

علم اجتماع الثقافة
شبیطة. أ

85: قتط

علم اجتماع الثقافة
شبیطة. أ

90: قمح

إحصاء وصفي
حامي. أ

81: قمح
األحــــــــــد

الصناعات الثقافیة
كوسة ن. أ
3:قمح

مصطلحات ثقافیة
دریس. أ

03: قمح

الصناعات الثقافیة
كوسة ن. أ

87:تط          ق

منھجیة البحث
غزالي عادل. أ
88:قمح

منھجیة البحث
غزالي عادل. أ

86: قتط
االثنـــــــین

الثقافة المعاصرة 
مقراني. أ

91: مح          ق

تحلیل البیانات
یعلى. أ

91: مح          ق

علم اجتماع الثقافي.م
باللي. أ

92: تط        ق
الثــــــالثاء

علم اجتماع .م
الثقافي

باللي. أ
94:مح        ق

نظریات علم اجتماع
فیاللي. أ

85: تط          ق

نظریات علم اجتماع ثق
مح فیاللي. أ

86: ق
األربـــــعاء

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف



كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

یا                            قسم علم االجتماع والدیمغراف

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ألول   ا: الفوجعلم االجتماع الثقافي2ماســـترالسنة الثانیة        

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم

األحــــــــــد

االثنـــــــین

ملتقى متابعة إنجاز 
المذكرة

كوسة                . أ
83: ق:مح

ملتقى متابعة إنجاز 
المذكرة

كوسة                . أ
94: ق:مح

الثــــــالثاء

األربـــــعاء

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف



كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم االجتماع والدیمغرافیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ألول   ا: الفوجتنظیم والعملعلم االجتماع ال1ماســـترالسنة األولى        

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
إحصاء وصفي 

كوسة ب. أ
38: تط        ق

إحصاء وصفي
كوسة ب. أ
35: قمح

القیادة واالتصال
حرودي. أ

87: مح        ق

سوسیولوجیة الحركات 
العمالیة

دریس. أ
84: مح          ق

األحــــــــــد

منھجیة وتقن البحث
قروي. أ

88: تط          ق

منھجیة وتقن البحث
قروي. أ

62:مح        ق

القیادة واالتصال
حرودي. أ

87: قتط        
االثنـــــــین

األرغونومیا
درویش. أ

86: مح        ق

سوسیولوجیة 
المخاطر

بوطة. أ
86: تط          ق

سوسیولوجیة المخاطر
بوطة. أ

86: قمح

لغة أجنبیة
حزام. أ

91: تط          ق

سوسیولوجیة الحركات 
العمالیة

دریس. أ
87: تط          ق

الثــــــالثاء

التنظیم الحدیث 
للمؤسسة

كتاف. أ
86: تط        ق

التنظیم الحدیث 
للمؤسسة

كتاف. أ
91: مح        ق

نماذج تنمویة في العالم
سعود. أ

88: قمح
األربـــــعاء

الخـمـیــس
رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف



كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم االجتماع والدیمغرافیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ألول   ا: الفوجعلم االجتماع التنظیم والعمل2ماســـترالسنة الثانیة        

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
ملتقى متابعة إنجاز 

المذكرة
غزالي عادل           . أ

84: ق:مح

ملتقى متابعة إنجاز 
المذكرة

غزالي عادل       . أ
82: ق:مح

األحــــــــــد

االثنـــــــین

الثــــــالثاء

األربـــــعاء
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف



كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم االجتماع والدیمغرافیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ألول   ا: الفوجعلم االجتماع الحضري1ماســـترالسنة األولى        

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
األحــــــــــد

منھجیة
لعلويا. أ

92: تط          ق

منھجیة
العلوي. أ

92: قمح

تقریر تربص
لعلويا. أ

01: مدمح          

الظاھرة الحضریة
قرشوش م. أ

76: مح          ق
االثنـــــــین

مدنسیاسات ال
ھارون. أ

94:قمح

إعالم آلي
یعلى. أ

22: قتط

مدنسیاسات ال
ھارون. أ

92: قتط

ایكولوجیا حضریة
مھور باشام. أ

92: قمح

الظاھرة الحضریة
قرشوش م. أ
90: قتط

الثــــــالثاء

تحلیل نقدي للنظریات
رشیدي. أ

91: تط          ق

تحلیل نقدي للنظریات
تط رشیدي. أ

91: ق

المشكالت الحضریة
أمقران. أ

14: قتط

المشكالت الحضریة
أمقران. أ

91: مح          ق
األربـــــعاء

لغة أجنبیة
خرشي. أ

93: تط          ق

اقتصاد حضري
شویشي. أ
90: قمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن

2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 



قسم علم االجتماع والدیمغرافیا                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ألول   ا: الفوجعلم االجتماع الحضري2ماســـترالسنة الثانیة        

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
األحــــــــــد

االثنـــــــین

الثــــــالثاء

األربـــــعاء

ملتقى متابعة إنجاز 
المذكرة

مھور باشا        . أ
91: ق:مح

العمل الشخصي
:مھور باشا         مح. أ

91: ق

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن


